
 

 

  №UA.TR.006 

 

ТОВ «ТЕСКО» 
Орган з оцінки відповідності (ООВ) № UA.TR.006. 

 
 

Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів 
України  

 

СЕРТИФІКАТ  
відповідності на основі цілковитого забезпечення якості 

з експертизою проекту для ліфтів  
(Модуль Н1) 

 

    Зареєстрований у Реєстрі  
ООВ «ТЕСКО» 11.03.2022 р., 
№ UA.TR.006.Н.95301-22, 
дійсний до 10.03.2025 р.  

     З додатком на 1 сторінці.  
 

цим сертифікатом повідомляється, що 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
стосовно розроблення, виготовлення, складення, монтажу,  

кінцевої перевірки та випробувань   

ліфтів електричних  
типу IBL, моделі: Genesis (12, 21, 22, EnEf); 
типу IRL, моделі: German R, German S, IZA.  

та ліфтів гiдравлiчних типу IH;  
 (код УКТ ЗЕД 8428) 

які випускаються серійно  

фірмою ТОВ „IЗАМЕТ 05“ (“ИЗАМЕТ 05” EООД), 
Адреса: 2600, м. Дупнiца, вул. Разметанiца, 5, Болгарiя 

                  (2600, гр. Дупница, ул. Разметаница, 5, България), 
згідно з чинними в Україні нормативними документами ,  

 

відповідає вимогам: 
Модуля H1  

Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, 
Постанова Кабінету Міністрів України №438 від 21.06.2017 р. (Додаток 11). 

 

СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ Органом з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», (ООВ „ТЕСКО”).  
Юр. адреса: 03151 м. Київ, вул. Молодогвардійська, 11б, Україна, 
Місцезнаходження ООВ «ТЕСКО»: 03142, м. Київ, вул. В. Стуса, 
35/37 (оф. 205), 
Ідентифікаційний номер призначеного ООВ  № UA.TR.006,  
Атестат акредитації НААУ № 8О067 дійсний до 13.09.2022,  
№ 1О227 дійсний до 16.12.2022 
tel./fax +38-(044) – 495 3380,  tel. +38-(044) – 2211 895,   
e-mail: info@tecko.com.ua,  www.tecko.com.ua. 
 

на підставі (файли технічної документації № 006.1-953): 
- Результатів перевірки та оцінки системи управління якістю –  

Звіт № 006.1-953 від 10.03.2022р. 
- Рішення щодо оцінки та реєстрації № 006.1-953 від 11.03.2022р. 
- Сертифікат експертизи проекту № UA.TR.006.DЕC.95302-22 від   

11.03.2022р. 

 

 

 

 

 

Керівник ООВ „ТЕСКО”    В.В. Папазов 

Чинність сертифікату можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності  
ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб-сайті:  http://www.tecko.com.ua,  та за тел. +38-(044) – 495 3380  
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Додаток до сертифікату 
відповідності на основі цілковитого забезпечення  

з експертизою проекту для ліфтів  
(Модуль Н1) 

№ UA.TR.006.Н.95301-22 від 11.03.2022р. 
Сторінка 1 / Сторінок 1. 

 
Проведені аудит та оцінка системи управління якістю фірми ТОВ „IЗАМЕТ 05“ (“ИЗАМЕТ 05” 
EООД)  підтверджують спроможність забезпечувати відповідність ліфтів застосовним 
суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного 
регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, під час розроблення, виготовлення, 
складення, монтажу, кінцевої перевірки та випробувань ліфтів. 

 

Особливі умови застосування сертифікату: 
1. Монтажник повинен використовувати схвалену систему управління якістю для розроблення, 

виготовлення, складення, монтажу, кінцевої перевірки та випробувань ліфтів відповідно до 
додатку 11 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів.  

2. Монтажник повинен виконувати обов’язки, визначені схваленою системою управління якістю, 
та підтримувати її таким чином, щоб вона залишалася адекватною та ефективною. 

3. Монтажник повинен інформувати ООВ «ТЕСКО» про будь-які заплановані зміни в схваленій 
системі управління якістю. 

4. Схвалена система управління якістю підлягає нагляду шляхом проведення періодичних 
аудитів у з боку ООВ, відповідно до пунктів 12-17 додатка 11 до Технічного регламенту ліфтів 
і компонентів безпеки для ліфтів, з періодичністю один раз на рік. 

5. Монтажник повинен скласти письмову декларацію про відповідність для кожного ліфта 
відповідно до пункту 2 додатка 2 Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для 
ліфтів, і зберігати копію такої декларації протягом 10 років після введення продукції в обіг.  

6. За умови складання декларації продукцію маркувати національним знаком відповідності 
(постанова КМУ від 30.12.15 р. N 1184). Форма та правила нанесення знаку відповідності 
технічному регламенту – згідно вимог ПКМУ від 30.12.2015 року № 1184. 

7. Монтажник повинен наносити знак відповідності технічним регламентам та ідентифікаційний 
номер призначеного органу ООВ «ТЕСКО» (UA.TR.006 або 006) у кабіні кожного ліфта типів 
IH, IBL, IRL, який відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, 
зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів.  

8. Монтаж, кінцеву перевірку та випробування ліфтів типів IH, IBL, IRL, в Україні повинен 
здійснювати повноважний представник – монтажник, що отримав від  
ТОВ „IЗАМЕТ 05“ (“ИЗАМЕТ 05” EООД) відповідні письмові повноваження, інструкції з 
монтажу, кінцевої перевірки і випробувань та має сертифіковану систему управління якістю 
відповідно до вимог модулів E, D, або Н1 Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки 
для ліфтів. У разі відсутності у представника – монтажника сертифікованої системи 
управління якістю, кінцеву перевірку та випробування проводить призначений орган оцінки 
відповідності. 
 

Попередні сертифікати 

Номер сертифікату Область дії сертифікату: Дата видачі 

UA.TR.006.H.64601-19 

Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (ПКМУ 

№438 від 21.06.2017 р.  р.) цілковите забезпечення якості стосовно 

розроблення, виготовлення, складення, монтажу, кінцевої перевірки 

та випробувань  ліфтів електричних типу IBL, моделі: Genesis (12, 21, 

22, EnEf); типу IRL, моделі: German R, German S, IZA та ліфтів 

гiдравлiчних типу IH 

12.03.2019 

дійсний до 

11.03.2022 

 
 

 
Керівник ООВ „ТЕСКО”    В.В. Папазов 

 

Чинність сертифікату можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності  
ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб-сайті:  http://www.tecko.com.ua,  та за тел. +38-(044) – 495 3380 
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